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Vážení hráči, sportovní asistenti, vedoucí týmů, trenéři, rozhodčí, činovníci a příznivci sportu boccia České federace 
Spastic Handicap (SH)! 
 
Dostává se Vám do rukou třetí Boccia zpravodaj.  
 
Nacházíme se na konci roku 2017, zde Vám přinášíme přehled toho, za čím se můžeme tento rok ohlédnout a také 
nahlédnout na události příštího roku. 
 
1. Domácí scéna 

 Soutěžní období 2016/17 

 Soutěžní období 2018 
 

2. Mezinárodní scéna 

 Soutěžní období 2017 

 Soutěžní období 2018 
 
3.  Vzdělávací aktivity RTB za rok 2017 

 Školení trenérů a cvičitelů SH 

 Školení rozhodčích SH 
 

4. Novinky, různé 
 
 

......................................................................................................................................................................... 

 

1. Domácí scéna 

 Soutěžní období 2016/17 
 

 
Termínová listina uskutečněných domácích akcí - Národní soutěž SH 2016/2017:  
 
I. liga, 1. kolo 2016/2017 (08. – 09.10.2016, Havířov) 
I. liga, 2. kolo 2016/2017 (11. – 12.03.2017, Brno)  
I. liga, 3. kolo 2016/2017 (13. – 14.05.2017, Brno) 
 
II. liga, 1. kolo 2016/2017 (25. – 26.02.2017, Velké Meziříčí) 
II. liga, 2. kolo 2016/2017 (20. – 21.05.2017, Velké Meziříčí) 
 
III. liga (jednokolová) 2016/2017 (01. - 02.04.2017, Krupka) 
Baráž o I. a II. ligu 2016/2017 (02. – 03. 12. 2017, Brno) 
 
 

 

 

 
 

 003 
    31/12/17 

         Boccia zpravodaj 
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Celkové výsledky soutěžního období 2016/2017: 
 
 
KONEČNÉ POŘADÍ I. ligy 2016 – 2017 (nominovaní hráči na rok 2018) 
  
 
BC1                                                                                         BC2                    

1. Cuřínová Kateřina JU 

2. Blažková Simona JU 

3. Pokorná Aneta JU 

4. Smolík Ivoš VM 

5. Sajdak Roman HR 

6.  Mikešová Simona JE 

 
 
                   
 
BC3                                                                                     BC4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KONEČNÉ POŘADÍ II. ligy 2016 – 2017 (nominovaní hráči na rok 2018) 
 
BC1                                                                                 BC2       

1. Kubát Jan JU 

2. Vlk Jiří NL 

3. Šotová Jana JU 

4. Štursa Rostislav DS 

5. Vacková Anna BR 

6.  Princová Michaela BR 

 
 
 
BC3 

1. Meyer Josef HR 

2. Běhounek Alois HA 

3. Jandl Vojtěch LK 

4. Danihelka Jan LK 

5. Vlčková Lenka BR 

6.  Štická Miroslava JE 

7. Bandžuch Martin LK 

8. Křivánková Kateřina HA 

 
 
 
 
 

 

1. Žabka Josef OA 

2. Kořínek Michal SP 

3. Bílek Martin OA 

4. Petrák František  JU 

5. Wunsch Michal JE 

6.  Třísková Pavlína DS 

7. Kreibichová Jiřina JU 

8. Hruška Zdeněk JU 

1. Vašíček Kamil BR 

2. Peška Adam LK 

3. Svojanovský Jiří HR 

4. Drahonský Marek BR 

5. Augusta Václav HA 

6.  Zdráhalová Michaela DS 

7. Čermáková Marcela LK 

8. Milková Vladislava BR 

1. Bajtek Jan HR 

2. Schmid Marek HR 

3. Pros Michal JU 

4. Hubalovský Petr SP 

5. Kreidl Patrik SP 

6.  Ševčík Jakub JE 

7. Chlouba Jaroslav HA 

8. Strnad Pavel SP 

1. Froněk Jakub JU 

2. Horáček Petr OA 

3. Fajkus Martin DS 

4. Kuhn Petr OA 

5. Holcová Milana JE 

6.  Zdráhal Jan JU 

7. Prouza Miroslav OA 

8. Blahovec Jan JE 
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 Soutěžní období 2018 
 
INFORMACE k Národní soutěži v boccie SH na rok 2018 
 
1. SŘ 2018 
Původní návrh SŘ na rok 2018 (ve zkratce) 
V původním návrhu (představeném na 2. školení cvičitelů a trenérů SH) byl zachován herní systém každý s každým    
(v každém kole) bez následného „pavouka“. 
- I. liga:   3 kola 
- II. liga:   2 kola 
- BARÁŽ o I. a II. ligu:  1 společná akce  
- MČR:   nemá podobu samostatného turnaje, je součástí I. ligy  
- III. liga:   se přesouvá na úroveň regionální soutěže (klubové turnaje)     
 
Nový návrh na rok 2018 (s ohledem na nové podmínky financování z MŠMT) 
MŠMT požaduje pro zařazení sportovce do kategorie výkonnostní sportovec: trénink 2x týdně a účast na 4 
republikových soutěžích zařazených v kalendáři SH na rok 2018. 
 
V původním návrhu měla I. liga pouze 3 kola, II. liga 2 kola, takže žádný z našich hráčů, účastníků národní soutěže SH 
2018 by nesplňoval „parametry“ MŠMT pro nárok na financování v kategorii výkonnostní sportovec TJ/SK (podmínky 
MŠMT - 4 závody ročně by tak měl šanci splnit pouze ten hráč I. ligy, který by se zúčastnil baráže 2018).  
 
III. liga se podle nového zařazení MŠMT posouvá na úroveň rekreačního sportu – trénink 1x týdně bez podmínky 
účasti na republikové soutěži.  
 
Aby došlo ze strany TJ/SK k naplnění požadavku MŠMT, na 4 republikové soutěže ročně zařazené v oficiálním 
kalendáři SH (včetně splnění další podmínky: účast sportovce na tréninku 2x týdně, kterou musí zajistit mateřská 
TJ/SK), pro kategorii – výkonnostní sportovec - a přitom zachovali herní systém každý s každým, včetně rozdělení 
hráčů podle herní úrovně na I. a II. ligu, navrhuji toto řešení: 
 
Zajistit pro všechny hráče I. a II. ligy 4 republikové soutěže za rok – Národní soutěž v boccie SH 2018, čeho lze 
dosáhnout pořádáním společných 4 kol pro I. ligu (cca 30 hráčů) a II. ligu (cca 22 hráčů). Jednoho víkendového kola by 
se tak zúčastnilo cca 52 hráčů, čím zajistíme kvantitativní nárůst účastníků, ale kvalitu zachováme tím, že hráči I. a II. 
ligy odehrají své zápasy odděleně (v rámci zařazení do příslušné ligové úrovně) systémem každý s každým, který je 
objektivním ukazatelem stability herního výkonu jednotlivých hráčů (také pro výběr „sledovaných“ hráčů případné 
reprezentace).  
 
Během čtyř víkendových kol by tak hráči odehráli vzájemné zápasy systémem každý s každým 2x. 
V 1. a 2. kole by každý hráč absolvoval všechny svoje zápasy – každý s každým – poprvé, ve 3. a 4. kole by každý hráč 
absolvoval všechny svoje zápasy – každý s každým – podruhé (např. jeden hráč BC3 by odehrál v 1. kole 3 zápasy, ve 
2. kole 4 zápasy, ve 3. kole 4 zápasy, ve 4. kole 3 zápasy).   
 
 
2. „Termíny“ jednotlivých kol I. a II. ligy Národní soutěže v boccie SH na rok 2018 
 
Neustálé dotazy zástupců některých TJ/SK, aby RTB (SH) zveřejnil „termíny“ jednotlivých soutěží pro rok 2018 
evidentně pramení z jejich neznalosti nových podmínek pro financování republikových akcí z prostředků MŠMT. 
 
SH od MŠMT získá v roce 2018 finanční prostředky pouze na REPREZENTACI SH, finanční prostředky na domácí 
republikové akce (RTB v roce 2017 zajistila z rozpočtu SH na domácí republikové akce 160 000,- Kč) SH již nedostane. 
 
Příspěvky na činnost TJ/SK od SH, tak jako finanční prostředky SH určené na zaměstnávání cvičitelů TJ/SK (ukončení 
jejich smluv k 31. 12. 2017) budou pro rok 2018, díky změně pravidel financování MŠMT, nulové.  
 
Oprávněným žadatelem pro financování pořádaných republikových akcí budou v roce 2018 pouze TJ/SK. 
 
Takže RTB může zveřejnit všechny termíny republikových soutěží, které budou zařazené do kalendáře SH pouze 
tehdy, přihlásí li se k jejich pořádání TJ/SK.  
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Bohužel se opakuje situace z minulé sezóny, kdy o pořádání jednotlivých kol národní soutěže projevilo zájem pouze 
Brno (2. a 3. kolo I. ligy + baráž 2017), Březejc (1. a 2. kolo II. ligy) a Teplice (III. liga). 
Naproti tomu se „roztrhl pytel“ s pořádáním mezinárodních akcí TJ/SK pod záštitou jiné federace (Havířov a Plzeň)! 
 
RTB může zatím zveřejnit pouze 3 termíny zaslané od TJ/SK, které budou pořádat jednotlivá kola národní soutěže SH 
2018, ty budou oficiálně zařazeny do kalendáře SH. 
 
1. termín: 23. – 25. 02. 2018 DS Březejc / Velké Meziříčí 
2. termín: 09. – 11. 03. 2018 SKK Brno   
3. termín:    11. – 13. 05. 2018  SKK Brno 
 
RTB tedy očekává (pro možné zveřejnění dalšího termínu) od pořadatelů - TJ/SK, sdružených v SH, návrh možného 4. 
termínu pro pořádání dalšího kola národní soutěže SH 2018, aby došlo ze strany TJ/SK k naplnění požadavku MŠMT 
pro uznání kategorie výkonnostní sportovec TJ/SK (účast sportovce na 4 republikových soutěže ročně, zařazené 
v oficiálním kalendáři SH).  
 
V příloze je BOCCIA kalendář SH 2018 pro příležitost dalších TJ/SK doplnit již zveřejněné termíny Národní soutěže v 
boccie SH 2018. 
 

............................................................................................................................................................................................... 

 
2. Mezinárodní scéna 
 

 Soutěžní období 2017 

 
 

Termínová listina uskutečněných mezinárodních akcí 2017:  

 
EP – European Regional Open                           05. – 10. 07. 2017           Poznaň – Polsko                výběr REPRE BC3 
SP – European World Open                     31. 07. – 07. 08. 2017 Sevilla – Španělsko             výběr REPRE BC3 
ME – European Regional Championship          25. 10. - 02. 11. 2017     Povoa de Varzim,                výběr REPRE BC3 
 
 
Zvláštní postavení má Mezinárodní turnaj v boccie, který se konal letos v Praze (02. – 04. 06. 2017). 
Právo účasti měli pozvaní hráči I., případně II. ligy a vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o mezinárodní turnaj na 
domácí půdě, bylo umožněno všem TJ/SK čerpání případných nákladů spojených s akcí z jejich limitu u SH.   

 
 
Složení Reprezentačního týmu ČR 2017: 
  
 Peška Adam           soutěžní třída BC3 TJ Léčebna Košumberk   
 Čermáková Marcela     soutěžní třída BC3 TJ Léčebna Košumberk   

 

Hráči byli navrženi na základě herních výsledků ze soutěžního cyklu 2015/2016. 
Reprezentační smlouvu na rok 2017 podepsali pouze Adam Peška a Marcela Čermáková (navržený Kamil Vašíček 
odmítl reprezentační smlouvu podepsat).  
Marcelu Čermákovou jsme na její vlastní žádost nenahlásili na žádnou z mezinárodních soutěží, a to z důvodu operace  
a následné rehabilitace. 
Adam Peška se cítil tento rok ve formě, zodpovědně trénoval, v I. lize měl dobré výsledky, a proto byl letos vyslán na 3 
mezinárodní soutěže. 
Sportovní asistentka byla pro Adama maminka Iva a osobním asistentem byl tatínek Josef.  Zastřešující tým tvořili 
Pavla Přistoupilová, vedoucí Realizačního týmu boccie a Marián Lačný, koordinátor TJ/SK a delegát SH.  
Vedoucí reprezentačních výjezdů a koordinátorkou tréninkové přípravy byla Michaela Řiháčková.  
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Plán pro rok 2017: 
 

Časový harmonogram pro rok 2017: 

 

Leden   – lehká tréninková příprava  

Únor     – tréninková příprava 

Březen – Národní soutěž  – jednotlivci 

Duben –  tréninková příprava, MATURITA 

Květen –  Národní soutěž – jednotlivci 

Červen –  plánovaná tréninková příprava k Regional Openu 

Červenec –  RO Polsko – A. Peška – jednotlivci/cca týden volno/začátek tréninkové plánované přípravy k WO 

Srpen       –   WO Seville – A. Peška - jednotlivci 

Září           –   volno/na konci začátek plánované tréninkové přípravy k Mistrovství Evropy  

Říjen         –  Mistrovství Evropy – páry (pokud bude M.Čermáková připravena) + jednotlivci – A.Peška, M.Čermáková  

Listopad  –   zhodnocení, zpětné vazby 

Prosinec  –  volno, odpočinek 

 

Sportovci  

M. Čermáková, A. Peška: 

Základem je chuť do hry a ochota se přizpůsobit pracovnímu režimu. Všichni poskytnou  svoje znalosti a to nejlepší 

co mohou, do společného výsledku. 

 

Sportovní asistenti: 

Z. Čermáková, I. Pešková: 

Sportovní asistenti jsou součástí uceleného finálního sportovního výkonu a jsou nejbližšími „partnery“ sportovců 

během soutěže. Očekává se především pozitivní mysl a spolupráce. 

 

Osobní asistenti: 

A. Čermák, J. Peška: 

Přímá péče o sportovce a vzájemná výpomoc.  

 

Přípravný tým: 

Plány příprav na konkrétní časové úseky s vrcholem soutěže budou poskytovány reprezentantům, a to vedením 

realizačního týmu.  

P. Přistoupilová, M. Lačný. 

Průběh přípravného období k určité soutěži bude otevřeně komunikován s koordinátorkou realizačního týmu, 

v případě emailů bude vedení RTB vždy v kopii emailu. 

M. Řiháčková 

Koordinátorka tréninkové přípravy Reprezentace ČR. 

 

V týmu ctíme zásady otevřené, upřímné komunikace a chování fair-play.  

Vědomě vytváříme hráčům prostředí pro komplexní a efektivní rozvoj ve sportovní oblasti. 

Budujeme základnu společných zájmů, hodnot a zkušeností. Pracujeme na společných cílech a sdílíme procesy, se 

kterými všichni souhlasí a které vytvářejí dobrou půdu pro naplnění společných cílů. 

 

V případě potřeby je k dispozici fyzioterapeutka Mgr. Natálie Koubková 

 
 

Kontrola a nastavení kvality herního vybavení Reprezentantů: 
 
Poté, co se Adam s Marcelou stali Reprezentanty ČR, začala péče o jejich herní vybavení, která pokračovala po celý rok. 
Rady a diskuze o tom, co je pro ně nejvhodnější, vzorky nových míčů, doporučení výrobců toho, co ke hře momentálně potřebují, 
to vše jsme řešili v Reprezentačním týmu. 
Vždy, než zahájí jakýkoliv nový reprezentant aktivity v rámci ročního tréninkového plánu, dbá koordinátorka tréninkové přípravy na 
to, aby trénoval s vyhovujícím sportovním vybavením. 
 
Za rok 2017 měli oba Reprezentanti v této oblasti výrazný posun.  

 Postupně nahrazovali míče ve svých sadách tak, aby měli sady stále dokonalejší.   

 Marcela Čermáková obdržela v první polovině roku nový klínek na rampu na míru, platbu provedlo RTB. 
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 Později Marcela Čermáková zakoupila rampu celou novou (výrobce O. Bašták – Slovensko, kterému patří poděkování).  

 Během soutěží jsme si ujasňovali specifika nové rampy pro Adama. Po poslední soutěži roku, Mistrovství Evropy, si Adam 
vybral výrobce a já jsem požádala o peněžní dar nadace. Úspěšná jsem byla u Nadačního fondu Emil, tímto jim děkuji. 

 
Oba Reprezentanti mají kvalitnější sady míčů i nové herní rampy. Během jednoho roku je to u obou výrazný posun. 
 
 
 

Průběh roku 2017 - příprava, závody: 
  
 
 

Evropský pohár, Poznaň, 5. - 10. 7. 2017 
Výsledek: 2. místo 
 
 
 
 
Adamova příprava na tento závod začala hned poté, co odmaturoval. Na soutěž samotnou jsme odjeli 4. července.  
Adamova hra na Regional Openu, v  polské Poznani byla přesná a byla radost se na ni dívat. Prohnal se skupinou jako 
vítr. Osmifinále i čtvrtfinále také zvládl a i v semifinále podal skvělý výkon. Bez jediné porážky byl po 6 zápasech ve 
finále. V našem týmu zavládla radost. 
Adam získal na svém prvním oficiálním mezinárodním turnaji nejen stříbrnou medaili pro Českou republiku, ale také 
nové přátele a hodně se naučil. Jako tým jsme fungovali výborně a turnaj byl pro nás velkým sportovním zážitkem. 
 
Celou zprávu najdete na linku: 
http://www.spastic.cz/cz/boccia/aktuality.php?novinka=bisfed-regional-open-boccia-2017-stribrna-medaile-231353 
 
 
 

 
 
 
Otevřený Světový pohár, Sevilla, 31.7 – 7. 8. 2017 
Výsledek: 19. místo  
 
 
 
 
Mezi Evropským pohárem v polské Poznani a Světovým Otevřeným pohárem ve španělské Seville byly jen 3 týdny. 
První týden byl určený k regeneraci z předešlých závodů, další 2 potom určené k aktivitám zvyšujícím postupně herní 
výkon. 
Na tomto závodu se Adam potkal s širší světovou špičkou. V základní skupině se utkal s Grigorisem Polychronidisem 
z Řecka, Annou Ntentou z Řecka a Scottem McCowanem z Velké Británie. Adam zvítězil na tomto turnaji jen jednou, a 
to nad posledně jmenovaným Britem. 
I přes 2 prohrané zápasy vidím ale na naší účasti mnoho pozitiv. V první řadě je to vítězství nad Scottem McCowanem, 
který je současným Mistrem Velké Británie. Tato soutěž byla z hlediska účasti nejtěžší soutěží tohoto roku a pro 
Adama je to nesmírně cenná a obohacující zkušenost.  
Jako skupina jsme pracovali sehraně a v přátelské atmosféře, sehraně jsme také zvládli cestu i průběh soutěžních dnů. 
K dispozici téměř nepřetržitě byla vedoucí RTB Pavla Přistoupilová, ve které jsme měli jako celý tým oporu. Velké díky 
patří také Ondrovi Sejpkovi za perfektní komunikaci s leteckou společností a také Mariánovi Lačnému za podporu a 
důvěru.  
 
Celou zprávu najdete na linku: 
http://www.spastic.cz/cz/download/Zprava_z_mezinarodniho_turnaje_BISFed_World_Open_2017_Boccia.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.spastic.cz/cz/boccia/aktuality.php?novinka=bisfed-regional-open-boccia-2017-stribrna-medaile-231353
http://www.spastic.cz/cz/download/Zprava_z_mezinarodniho_turnaje_BISFed_World_Open_2017_Boccia.pdf
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Mistrovství Evropy, Povoa de Varzim, 25. 10. - 2. 11. 2017   
Výsledek: 4. místo 
 
 
 
 
Nejdůležitější závod roku 2017 nás čekal v říjnu, v portugalském Povoa de Varzim. Adam se umístil na krásném 4.tém 
místě mezi 34 nejlepšími hráči Evropy.  
Cíl v tréninkové přípravě byl nastaven na postup ze skupiny a já mohu být nadmíru spokojená s progresí kvality hry, 
s posunem v činění rozhodnutí a efektivitou provedených změn. 
U Adama je v mnoha oblastech vidět pokrok. 
Po stránce mentální připravenosti jsem Adama vedla k tomu, aby se soustředil na každý moment, krok po kroku. 
Nehrál proti zvučným jménům soupeřům, ale proti situaci na kurtu.  
Po stránce technické, od Sevilly proběhly změny v základní herní sadě míčů. Celkově jsme ji změkčili a přidali těžko 
vyrazitelný míč. 
Po stránce fyzické se postarala maminka Iva a dohodla masáže shiatsu a rehabilitaci. 
Taktika a strategie – rozbor zápasů ze Sevilly Adamovi pomohl zorientovat se v prioritách automatizací. Boccia BC3 

třídy je nejen o přesném dohozu, je o přesném míření k rozrážení a o pozici blokujících míčů. Na nejvyšší úrovni je 

dobře zvolený hod to, co vám může vyhrát směnu, dostat vás do momenta, které potom udržujete po zbytek zápasu. 

Realizace automatizací v plánované taktice hráči hodně usnadní hru. U Adama byla taktika a strategie na začátku roku 

„pole neorané“. Proti několika konkrétním soupeřům se dá například taktika vyvinout na základě posouzení 

soupeřova technického vybavení. My jsme začali ale od začátku, u sebe, se svým vlastním základem a s našimi 

nejsilnějšími místy na kurtu. A toho jsme se drželi i na Mistrovství Evropy. Hráli jsme do našich nejsilnějších oblastí a 

na soupeřovu stranu jsme útočili přesností. 

V přípravě jsem se nevyhnula ani motivačním prvkům. 

 
Rozvoj člověka je o jeho touze, víry ve správnou věc, protože bez ní je nemožné vytrvat. 
Výsledky nám potom ukazují, zda jdeme tím dobrým směrem. A to je u nás absolutně viditelné.  
 
Z Mistrovství Evropy jsme odjížděli s pocitem dobře vykonané práce ve fantastickém týmu. 
Adamova třetí soutěž pod hlavičkou BISFedu a první rok na mezinárodní scéně tímto pro nás končí neuvěřitelným 
výsledkem.  
 
Celou zprávu najdete na linku: 
http://www.spastic.cz/cz/download/Zprva_z_Mistrovstv_Evropy_2017_Povoa_Boccia_3.pdf 
 
Zprávy a živé vstupy ze soutěží najdete na webu České federace Spastic Handicap (www.spastic.cz) nebo na 
facebookových stránkách  
Czech Boccia Team (https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/). 

 
Všechny 3 reprezentační výjezdy byly plně hrazeny z rozpočtu RTB České federace Spastic Handicap. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.spastic.cz/cz/download/Zprva_z_Mistrovstv_Evropy_2017_Povoa_Boccia_3.pdf
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Zhodnocení výsledků a práce v Reprezentačním týmu za rok 2017: 
 
Na konci každého roku přicházejí dny, kdy se člověk ohlíží a zhodnocuje.  
Bilance toho, co reprezentační tým za rok 2017 společně vytvořil a jakých výsledků dosáhl s ohledem na vyvinuté úsilí  
je důležitá k dalšímu rozvoji.  
Uvnitř reprezentačního týmu se kladli otázky, v čem se členové můžou zlepšovat a v čem můžou dosáhnout větší 
progrese jako skupina. Kde mají své limity a jak pracovat na sobě tak, aby tým byl co nejefektivnější.  
Zhodnocení práce reprezentačního týmu na jednotlivých mezinárodních závodech je popsáno ve zprávách z těchto 
soutěží.   Celkově reprezentační tým 2017 fungoval po celý rok opravdu velmi dobře, všichni spolupracovali na 
základě vzájemného respektu a důvěry, což se odrazilo i na výsledcích. 
 
Pojďme se ale nyní podívat přímo na ukázku notační analýzy hry, která byla jako použita pro rok 2017 jako jedna 
z několika analyzačních metod pro kvantifikaci kritických událostí při hře. Identifikace úspěšných a neúspěšných hodů 
pomůže sestavit efektivnější série tréninkových jednotek. Zachycování sekvencí, kdy se objeví kritické momenty, 
dovolí trenérům identifikovat taktické vzorce. Tyto skutečnosti informují o tom, jak dál rozvíjet taktické schopnosti 
hráče. Tato analýza bude mít vliv i na práci s hráčem v oblasti činění rozhodnutí na kurtu. 
Zaznamenáváním informací tímto systematickým způsobem a uchováváním těchto výsledků organizovaným 
způsobem můžeme získat důležitý náhled na sportovce, se kterými pracujeme, dlouhodobě. 
O této metodě jsme hovořili na školení trenérů a cvičitelů SH, a používání nám prvním rokem přináší obohacení i do 
reprezentačního týmu. 
............................................................................................................................................................................................. 
Notační analýza v praxi - ukázka: 
 
Záznam částečné notační analýzy z dokumentu „Celkové zhodnocení herní výkonnosti Reprezentanta A. Pešky 2017“: 
 
Z notační analýzy jednotlivých zápasů, jako je tato, je patrné, jak efektivní byl trénink jednotlivých herních úkonů a automatizací.  
Tato analýza odhaluje, jak efektivně hráč proměnil svoje tréninkové úsilí a aktivity přímo na kurtu, v samotné hře. 
Co přesně za hody je sestavit ještě efektivnější tréninkovou přípravu pro další závod.  
Efektivita, jednoduchost a pravdivost notační analýzy mě jako trenérku doslova okouzluje. Současně potvrzuje, že nejpoužívanější 
hody na kurtu jsou dohozy a rozrážení. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. dohozy 100 95 50 80 95 70 25 75 75 50
2. rozrážení 100 100 75 0
3. dorážení 100 50 100 50
4. lomený hod
5. pyramida
1. dohozy 100 25 75 85 100 0 95 100 0 80
2. rozrážení 25 0 0 95 75 0 20
3. dorážení 25 40 40
4. lomený hod
5. pyramida

4. směna 0:1

Adam 

Peška CZE 

Maria 

Bjurstrom 

SWE 

Adam Peška CZE 3 2 Maria Bjurstrom SWE

1. směna 2. směna 0:1 3. směna 0:1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. směna 2. směna 0:1 3. směna 0:1 4. směna 0:1

Adam Peška CZE  1. dohozy 100 95 50 80 95 70 25 75 75 50

Adam Peška CZE  2. rozrážení 100 100 75 0

Adam Peška CZE  3. dorážení 100 50 100 50

Adam Peška CZE  4. lomený hod

Adam Peška CZE  5. pyramida

100 95

50
80 95

70

25

75 75
50

100 100
75

0

100

50

100

50

Název grafu

Adam Peška CZE  1. dohozy Adam Peška CZE  2. rozrážení Adam Peška CZE  3. dorážení Adam Peška CZE  4. lomený hod Adam Peška CZE  5. pyramida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Maria Bjurstrom SWE  1. dohozy 100 25 75 85 100 0 95 100 0 80

Maria Bjurstrom SWE  2. rozrážení 25 0 0 95 75 0 20

Maria Bjurstrom SWE  3. dorážení 25 40 40

Maria Bjurstrom SWE  4. lomený hod

Maria Bjurstrom SWE  5. pyramida

100

25

75 85
100

0

95 100

0

80

25
0 0

95
75

0
2025

40 40

Název grafu

Maria Bjurstrom SWE  1. dohozy Maria Bjurstrom SWE  2. rozrážení Maria Bjurstrom SWE  3. dorážení Maria Bjurstrom SWE  4. lomený hod Maria Bjurstrom SWE  5. pyramida

 

................................................................................................................................................................................ 
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 Soutěžní období 2018 

Návrh hráčů Reprezentačního kádru boccii SH do konce června 2018: 

Reprezentační kádr A -  BC3 Vašíček Kamil BR  
Reprezentační kádr B -  BC1 Cuřínová Kateřina JU  
                                          BC2 Serbus František JU 
Reprezentační kádr C - Peška Adam LK 
                                          pár BC3 

   

Rozdělení hráčů do jednotlivých reprezentačních kádrů stanovují pravidla MŠMT. 
 

Složení Reprezentačního týmu ČR 2018: 
Reprezentační kádr B -  BC1 Cuřínová Kateřina JU  
Reprezentační kádr C -  BC3 Peška Adam LK 
                                         pár BC3 
Reprezentační smlouvu pro rok 2018 podepsali Kateřina Cuřínová, Adam Peška a zařazen do programu bude také pár 
BC3. 
Kamil Vašíček a František Serbus odmítli Reprezentační smlouvu podepsat.  
 
Časový harmonogram pro rok 2018: 
 

Leden   – lehká tréninková příprava  

Únor     – tréninková příprava, 1. kolo NS, plánovaná tréninková příprava k RO 

Březen – 2. kolo NS, RO Madrid   

Duben –  tréninková příprava  

Květen –  3. kolo NS 

Červen –  k WO 

Červenec –  WO Povoa, plánovaná tréninková příprava k MS 

Srpen       –   MS Liverpool, plánovaná tréninková příprava k RO 

Září           –   RO Poznaň  

Říjen         –  plánovaná tréninková příprava k WO 

Prosinec  –  WO Dubai, volno, odpočinek 

 

Sportovci  

Základem je chuť do hry a ochota se přizpůsobit pracovnímu režimu.  

 

Sportovní asistenti: 

Sportovní asistenti jsou součástí uceleného finálního sportovního výkonu a jsou nejbližšími „partnery“ sportovců 

během soutěže. Očekává se především pozitivní mysl a spolupráce. 

 

Osobní asistenti: 

Přímá péče o sportovce a vzájemná výpomoc.  

 

Přípravný tým: 

Plány příprav na konkrétní časové úseky s vrcholem soutěže budou poskytovány reprezentantům, a to vedením 

realizačního týmu.  

P. Přistoupilová, M. Lačný. 

Průběh přípravného období k určité soutěži bude otevřeně komunikován s koordinátorkou realizačního týmu, 

v případě emailů bude vedení RTB vždy v kopii emailu. 

M. Řiháčková 

Koordinátorka tréninkové přípravy Reprezentace ČR. 

 

V týmu ctíme zásady otevřené, upřímné komunikace a chování fair-play.  

Vědomě vytváříme hráčům prostředí pro komplexní a efektivní rozvoj ve sportovní oblasti. 

Budujeme základnu společných zájmů, hodnot a zkušeností.  

Pracujeme na společných cílech a sdílíme procesy, se kterými všichni souhlasí a které vytvářejí dobrou půdu pro 

naplnění společných cílů. 

 

V případě potřeby je k dispozici fyzioterapeutka Mgr. Natálie Koubková 
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Základní obecná pravidla fungování reprezentačního týmu: 

 
-  fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;  
-  případné problémy řešit hned a narovinu uvnitř reprezentačního týmu; 
-  všichni přispívají, po celý rok svým jednáním, k dobré atmosféře v týmu; 
-  vzájemný respekt mezi členy týmu; 
-  vnímání hlavního cíle celistvě; 
 
Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní výsledek.  

 
Podmínky nominace členů reprezentačního týmu České federace SH v boccie na mezinárodní soutěže 2018: 

Pro rozhodnutí o dostatečné aktuální formě sportovce na jednotlivé mezinárodní závody rozhodnou tyto požadované 
písemné výstupy či výsledky: 
 
- měsíční tréninkové deníky  
- výsledky testů herních dovedností  
- výsledky v Národní soutěži SH 2018  
- zhodnocení sportovní výkonnosti hráče koordinátorkou tréninkové přípravy reprezentace  
- návrh na účast páru či týmu na konkrétní soutěž  
    
Na základě těchto výstupů vedoucí RTB nominuje vybrané hráče na konkrétní mezinárodní soutěž a písemně je 
s nominací obeznámí. 
Hráčům bude informace o jejich nominaci sdělena vždy nejpozději 6 týdnů před konkrétní soutěží. 
Termíny rozhodnutí o účasti se vždy budou vázat k termínům začátků turnajů. 
 
Detaily byly rozeslány emailem 23. 10. 2017 s navazujícími dokumenty a formuláři. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................ 
 
3.  Vzdělávací aktivity RTB za rok 2017 
 

 Školení trenérů a cvičitelů SH 

 Školení rozhodčích SH 
 
V roce 2017 uspořádala Česká federace SH tyto vzdělávací školení pro trenéry, cvičitele a rozhodčí: 
 
1. školení trenérů a cvičitelů TJ/SK  SH (20. – 21. 04. 2017, Teplice)  
2. školení trenérů a cvičitelů TJ/SK  SH (06. - 08. 10. 2017, Teplice) 
1. školení rozhodčích boccia SH (07. 10. 2017 v Teplice) 
2. školení rozhodčích boccia SH (03. 12. 2017, Brno)  
(sedmihodinový kurz s mezinárodním rozhodčím) 
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Obsah 2. školení trenérů/cvičitelů/asistentů Boccia 2017:                               
 

 
Školitel: Michaela Řiháčková 
Koordinátorka RTB SH 
Členka Výboru pro rozvoj (BISFed) 
Certifikovaná trenérka sportu boccia UKCC level II. 

 
7. 10. 2017 (sobota)  
 
09:00 – 13:00 1. část školení: 
1.  O sportu – úvod    
1.1 Definice sportu boccia 
1.2 Klasifikace 
 
2.  Činnost trenéra  
2.1  Role, odpovědnost a etický kodex 
2.2  Tvorba komfortního prostředí a bezpečného zázemí 
2.3  Plánování dlouhodobé činnosti 
2.4  Tvorba tréninkového plánu pro samostatnou tréninkovou jednotku v rámci dlouhodobého  plánování 
 
3.  Technické principy    
3.1 Schopnost, dovednost a technika  
3.2 Metody a styly odhodu 
3.3 Typy hodů 
3.4 Proces hodu 
 
4.  Taktické principy  
4.1 Strategie 
4.2 Taktika 
4.3 Činění rozhodnutí 
4.4 Momentum 
4.5 Otázky, zpětná vazba – metody  
 
5.  Analýza sportovního výkonu   
5.1 Biomechanika 
5.2 Notační analýza 
 
6.  Rozvoj sportovce  
6.2 Jídelníček – nutriční hodnoty, hydratace 
6.3 Rozvoj fyzické kondice pro bocciu 
6.4 Nastavení mysli – složky efektivního myšlení 
 
7.  Úspěšný průběh soutěže   
8.1 Příprava na soutěž 
8.2 Průběh soutěžních dnů – na co se zaměřit? 
8.3 Před zápasem – na co se zaměřit? 
8.4 Průběh zápasu – na co se zaměřit? 
8.5 Dění po zápase 
 
13:00 – 14:00 přestávka na oběd  
 
14:00 – 18:00 2. část školení: 
8.  Nová Pravidla v rámci 1. školení rozhodčích ČFSH ve sportu boccia 
Od 18:00 - volná diskuse 
 
8. 10. 2017 (neděle) 
09:00 – 13:00 3. část školení: 
     
9. Práce s reprezentanty ČR  
9.1 Diskuze o práci s reprezentantem 
13:30 - odjezd účastníků 



S t r á n k a  12 | 13 

 

 
Obsah školení rozhodčích ČFSH ve sportu boccia:                           
 
 

Školitel: Orna Weissbach 
Boccia - Israel`s international referee 
Boccia - Head coach - Ilan Haifa 

 

Teoretická část: 4 hodiny, včetně přestávky 
• Pravidla 
• Jak být dobrým rozhodčím 
• Příprava zápasu 
• Úkony v Call Roomu 
• Pozice rozhodčího 
• Jak se chovat na kurtu 
• Situace ve hře a jejich řešení 
• Techniky měření 

 
Praktická část: 2 hodiny 

• Praxe na kurtu 
 
Závěrečná část: 1 hodinu 

 Shrnutí a test 

 

 

 
 
 
Po absolvování hlavního školení pro rozhodčí SH, vydalo RTB účastnkům tyto certifikáty: 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Novinky, různé 
 
Novinek ve sportu boccia je spousta. Hra se posouvá v mnoha oblastech dopředu. 
Nepřeberné množství informací ze všech oblastí sportu boccia najdete na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/ 
 

https://www.facebook.com/CzechBocciaTeam/
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Na stránce naleznete informace o aktualizacích pravidel, materiál pro videotréninky, informace o sportovním 
vybavení, diskuze o nových návrzích pravidel, výsledky Národních soutěží ČFSH, informace a zajímavosti o hráčích 
z celého světa i z domácího prostředí, aktualizace a zprávy z BISFedu, kalendáře České federace SH i BISFedu a mnoho 
dalšího. 
 
Ke stránce jsou vytvořené přidružené skupiny „antidoping a klasifikace ve sportu boccia“ 
https://www.facebook.com/groups/976357972505425/?source_id=353191981554621 
 
Skupina „trenéři a cvičitelé TJ/SK“ 
https://www.facebook.com/groups/361903120917567/?source_id=353191981554621 
 
A skupina „rozhodčí sportu boccia České federace SH“ 
https://www.facebook.com/groups/123037978392567/?source_id=353191981554621 
 
 
Na Národních soutěžích se od roku 2018 objeví nový systém pro měření času a skóre: 
 
Jednoduchý, přehledný systém, který ukazuje skóre, jména hráčů, zemi, klub, čas a odhozené míče, může ovládat 
pohodlně 1 osoba. 
Nová aplikace bude poskytnuta všem klubům pořádajícím oficiální – Národní soutěže SH, čím bude možné nahradit 
původní složité časomíry. 
 
 
 

 
 
 

................................................................................................................................ 
      
 Marián Lačný   Michaela Řiháčková   Pavla Přistoupilová  
 
          koordinátor TJ/SK RTB   koordinátor tréninkové              vedoucí RTB SH 
              a delegát SH RTB                   přípravy reprezentace SH  

https://www.facebook.com/groups/976357972505425/?source_id=353191981554621
https://www.facebook.com/groups/361903120917567/?source_id=353191981554621
https://www.facebook.com/groups/123037978392567/?source_id=353191981554621

